O que há de novo na versão 11?

1

A melhor versão já produzida do LimerSoft SisVendas até então.

Requisitos mínimos:
•

Conhecimentos básicos de informática

Introdução
Neste tutorial, explicaremos em detalhes quais são os novos recursos presentes na nova versão 11 do LimerSoft SisVendas
1.

Estilo de navegação da tela inicial
Projetada para facilitar ainda mais a vida dos usuários, a nova tela inicial pode ser configurada para ser usada em diferentes formas, sendo:

Desativada ou padrão da versão 10
Com ícones semi-transparentes e barras de
navegação na parte superior e inferior da tela.

Formato moderno
Com ícones em formatos de blocos acionados
através da opção início.

Híbrido (recomendado)
Mistura da primeira com a segunda opção.

Onde: Menu manutenção, configurar o sistema, configuração avançada, guia estilo de navegação

2.

Papéis de parede dinâmicos
A partir da versão 11 será possível escolher uma pasta com várias imagens para exibição no sistema. Estas imagens serão automaticamente
reproduzidas como plano de fundo, de acordo as configurações indicadas por você.

Imagem inicial

5 minutos depois

10 minutos depois

No exemplo acima, usamos alguns papéis de paredes disponíveis no Microsoft Windows como exemplo, porém você poderá usar fotos de seus
produtos, com preços e informações para destacar suas vantagens e qualidade. Desta forma, durante a execução do sistema, os clientes serão
atraídos pelas imagens que serão exibidas em seu monitor. Para isso, acesse o menu manutenção, configurar o sistema, configuração
avançada, botão “várias imagens”. Caso prefira introduzir o intervalo em minutos, clique na palavra segundo(s).

3.

Mudanças imperceptíveis a olho nu, mas que fazem a diferença no dia a dia.
Além dos novos recursos acima, o LimerSoft SisVendas 11 traz uma série de melhorias de código que otimizam e melhoram ainda mais o
desempenho do sistema. O Backup, por exemplo, está ainda melhor e mais confiável, as opções de entrada e saída do sistema foram refinadas
somado a diversos ajustes pontuais nas telas de estoque, catálogo eletrônico, serviços, contas a pagar e receber, cheques, rentabilidade,
atualizações automáticas, gerador do XML da NFe, LimerSoft MasterReport e muito mais!

